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Periyodik Tablo

1.  Aşağıda bazı elementlerin grup numaraları grafik 
üzerinde gösterilmiştir.
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Grup numarası

periyot

K

L

M

  
Bu elementlerle ilgili aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi doğrudur?

A) K elementi periyodik tablonun sol tarafında 
bulunur.

B) L elementi halojen grubundadır.
C) M elementi toprak alkali metaldir.
D) K elementi alkali metaldir.

2.  Periyodik çizelgede bulunan bazı elementlerin 
katman-elektron dizilimleri gösterilmiştir.

Buna göre;
1. Aynı periyotta bulunan
2. Benzer özellikler gösteren
elementler aşağıdaki seçeneklerin hangisin-
de doğru olarak verilmiştir?

1 2
A) K - L L - M
B) L - M K - M
C) L - M K - L
D) K - M L - M

3.  Periyodik çizelgenin belli bir bölümü veril-
miştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) X, Y ve Z elementleri benzer özellik gösterir.
B) Atom numarası en büyük element Z’dir.
C) X ve T elementlerinin son yörüngesindeki 

elektron sayıları aynıdır.
D) X ve T elementleri aynı periyottadır.

4.  Bilgi: Aynı grupta bulunan elementler benzer 
kimyasal özellik gösterir.

 elektron dizilimi
K 2) 1
L 2 
M 2) 8) 1
N 2) 2

Yukarıda verilen bilgi doğrultusunda tabloda-
ki elementlerden hangi ikisi benzer kimyasal 
özellik gösterir?

A) K ve N  B) K ve M
C) L ve N  D) M ve N

5.  Şekilde periyodik çizelgenin belli bir bölümü 
taranmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bölümde bulunan 
elementlerin özellikleri arasında sayılmaz?

A) İşlenerek şekil verilebilme
B) Parlak görünümlü olma
C) Elektron almaya yatkın olma
D) Oda şartlarında genelde katı halde olma

6.  Öğretmen bir elemente ait aşağıdaki özellikleri 
tahtaya yazıyor.

   •  Elektron almaya yatkındır.
   •  Kırılgandır şekil verilemez.

Öğrencilerden bu elementin periyodik sistemde 
nerede bulunabileceğini belirtmelerini istiyor. 
Buna göre, öğrencilerin verdiği cevaplardan 
hangisi doğrudur?

A) 2. periyot 8A grubunda yer alır.
B) 3. periyot 3A grubunda yer alır.
C) 2. periyot 1A grubunda yer alır.
D) 3. periyot 6A grubunda yer alır.
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7.  Bazı elementlerle ilgili olarak
   •  Isıyı ve elektriği iyi iletirler.
   •  Tel ve levha haline getirilebilirler.
   •  Elektron vermeye yatkındırlar.

Bilgileri veriliyor. Aşağıda katman-elektron 
dizilimleri verilen elementlerden hangisi bu 
özellikleri taşımaktadır?

A)  B) 

C)   D)  

8.  Periyodik tabloda bazı elementlerin yerleri gös-
terilmiştir.

M

L
P

K

  
Bu elementlerle ilgili hangisi doğrudur?

A) K elementi parlak görünümlü olduğu için süs 
eşyası yapımında kullanılabilir.

B) L elementi oda şartlarında katı halde bulunur.
C) M elementi tencere-tava yapımında kullanı-

labilir.
D) P elementi ısı ve elektriği iyi ilettiği için devre-

lerde kullanılabilir.

9.  Aşağıda metal, ametal ve yarımetallere ait bazı 
özellikler verilmiştir.

1. Parlak görünümlü olup işlenebilirler.
2. Mat görünümlü olup elektriği iyi iletmezler.
3. Parlak veya mat görünümlü olabilirler, elektriği 

iyi iletmez fakat işlenebilirler.

Buna göre, özellikleri verilen elementlerin doğ-
ru eşleştirilmeleri aşağıdakilerden hangisidir?

1 2 3
A) Ametal Metal Yarı metal
B) Yarı metal Ametal Metal
C) Metal Ametal Yarı metal
D) Ametal Yarı metal Metal

10.  Aşağıdaki periyodik tablonun bir kısmı taran-
mıştır.

 
Buna göre, taralı bölgede bulunan element-
lerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Tel ve levha haline getirilebilirler.
B) Parlak görünümlüdürler.
C) Oda sıcaklığında hepsi katı haldedir.
D) Elektron almaya yatkındırlar.

11.  Periyodik tablo şekildeki gibi numaralandırıl-
mıştır.

1

3
2

 

1. 1. bölümde bulunan elementler ısı ve elektriği 
iyi iletirler.

2. 2. bölümde bulunan elementler parlak veya 
mat olabilirler.

3. 3. bölümde bulunan  elementler doğada katı, 
sıvı, gaz halde bulunabilirler.

Buna göre yukarıda verilen bilgilerden hangi-
si doğrudur?

A) Yalnız 1.  B) 1. ve 2.
C) 2. ve 3.  D) 1., 2. ve 3.


